2019 års verksamhetsrapport för föreningen IBUS
Allmänt
Året hade knappt börjat när beskedet kom att en av IBUS grundare Sigvard Larssons
hälsa hade kraftigt försämrats. Onsdagen den 20/2 fick han flytta hem till det
himmelska paradiset. Föreningen stod nu inför en allvarlig utmaning. 2 st. i styrelsen
hade tidigare aviserat sin avgång p.g.a. hälsoskäl och nu få tag i en ny kassör så här
nära inpå årsstämman var en utmaning. Gud skickade nya, tjänstvilliga personer så
en nystart kunde komma igång. Vilken glädje och inspiration för oss övriga.

Verksamheten
Under det gångna verksamhetsåret har föreningen inriktat sig på att få igång ett
kontaktnät med de anstalter som geografiskt ligger nära oss. Präster, pastorer,
diakoner och människor som deltar i fängelsernas besöksgrupper är en viktig gren för
oss. Flera samtal har genomförts under verksamhetsåret. Föreningen har fortsatt
med att Nils Lennart Kummu har varit uthyrd till Idrottsföreningen IF Tymer på 50 %
under hela verksamhetsåret 2019. Det har inneburit ett ekonomiskt tillskott för
föreningens övriga arbete under året och skapar arbetsro.
Vårt arbete under år 2019 har baserats på rent samtalsstöd via personliga möten.
Det kommer att fortgå under år 2020.
Vi har också under detta år deltagit i en konferens i Lidköping. Sebastian Stakset
med team ska besöka Lidköping under Påskhelgen 2020.
Nils Lennart Kummu arbetar också vidare både i församlingens ungdomsarbete i
Timmersdala Frikyrkoförsamling samt i en av länets nykterhetsorganisationer. Där
har han ett antal människor som han stödjer i olika samtalsformer för att skapa hopp
och ge framtidstro.
Ett par boendeplaceringar i samråd med stiftelsen Lotsen har fortsatt under
verksamhetsåret där vi kunnat erbjuda permanenta lägenheter till klienter i
samarbete med ett lokalt bostadsbolag.

Kontakter med understödjare
En förutsättning för föreningens existens är det stöd som föreningen har från
privatpersoner, församlingar, företag och organisationer. Genom att vi blir en mer
naturlig partner för samverkande organisationer har vi haft möjligheten att besöka
och informera om vår verksamhet på ett för föreningen positivt sätt. Våra
Huvudmannaförsamlingar är Timmersdala Frikyrkoförsamling, Pingstkyrkan Skövde,
Equmeniakyrkan i Mariestad, Värsås Missionsförsamling och Brämhults
Missionsförsamling.
Vi har 400 personer i vårt nätverk varav 10 % av dessa är bidragsgivare.

MEDARBETARE
Nils Lennart Kummu har arbetat som föreningens informatör och själavårdare.
Under verksamhetsåret genomfört 5 st. predikningar och 1 st. seminarie.
Styrelsen har under året bestått av:
Jimmy Forsberg - Ordförande.
Carl-Åke Ericsson - Vice Ordförande
Heléhne Johansson - sekreterare.
David Larsson - kassör.
Martin Johansson - ledamot.
Martin Christensson - ledamot.
Styrelsen har haft 7 st. sammanträden under året förutom Årsstämman.

Ekonomi
Verksamheten har finansierats på följande sätt:
Kollekter

0%

Bidrag församlingar

18 %

Gåvor enskilda

10 %

Sponsorer

4%

Erhållna anslag

29 %

Personalmedverkan

1%

Lönebidrag

38 %

Verksamhetsåret redovisar ett minusresultat på 5 000 i år. Vår kassa vid årsslutet är
301 000 kr.
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